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Streszczenie 
 

 Tematem pracy były optyczne pomiary pól biomagnetycznych. Pola takie generowane 

są przez organizmy żywe i nierozerwalnie są one związane z procesami życiowymi, w tym 

m.in. z oddychaniem, krążeniem, trawieniem, myśleniem itp. W organizmie człowieka niemal 

każdy organ cechuje się aktywnością magnetyczną, z czego najsilniejsze pole magnetycznego 

generuje ludzkie serce.  

Na potrzeby realizacji pracy zbudowano układ magnetometru optycznego, przy pomocy 

którego podjęto próbę pomiaru pola magnetycznego wytwarzanego przez ludzkie serce. 

Pomiary te stanowią pierwszy etap prowadzonych w Zakładzie Fotoniki badań nad 

biomagnetyzmem. 

 Niniejsza praca zorganizowana jest w następujący sposób. W pierwszej jej części 

opisano teoretyczne podstawy wytwarzania bioprądów przez ludzki organizm oraz opisano 

sposób pracy serca. Zaprezentowano też przegląd różnego rodzaju magnetometrów, 

wykorzystywanych do pomiarów pól biomagnetycznych. W drugiej części pracy 

zademonstrowano układ eksperymentalny, za pomocą którego prowadzono badania. Praca 

magnetometru została dokładnie przeanalizowana, co pozwoliło na jego optymalizację. Dzięki 

temu posłużył do pomiarów pól biomagnetycznych. Głównym wynikiem pracy jest rejestracja 

sygnałów magnetycznych wytwarzanych przez ludzkie serce. Był to jeden z pierwszych tego 

typu pomiarów na świecie. 
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Wstęp 
 

Poniższa praca licencjacka opisuje próbę optycznych pomiarów pól biomagnetycznych. 

Same pola biomagnetyczne, z uwagi na swoją małą wartość (1 – 1000 pT dla serca oraz 0,01 – 

1 pT dla ludzkiego mózgu), są niesłychanie trudno mierzalnymi wielkościami. Pomiar takich 

pól jest szczególnie problematyczny w środowisku nieekranowanym magnetycznie, gdzie szum 

środowiskowy często znacząco przekracza amplitudę sygnałów biomagnetycznych. Z uwagi na 

większą amplitudę sygnałów, w niniejszej pracy, stanowiącej pierwszy etap prac nad 

biomagnetyzmem, zainteresowano się głównie pomiarami pól magnetycznych wytwarzanych 

przez ludzkie serce. Z tego też powodu to właśnie temu organowi poświęcona będzie 

przedstawiona poniżej dyskusja. 

Pomiaru pól magnetycznych dokonywano przy użyciu układu, składającego się z wielu 

elementów optycznych (lustra, soczewki, płytki fazowe, światłowody itd.), optoelektrycznych 

(lasery, modulatory akustooptyczne) i optomechanicznych (montowania optyki).  

W skonstruowanym układzie najpierw dwie wiązki światła laserowego były odpowiednio 

przygotowywane pod względem takich parametrów, jak: natężenie, długość fali i polaryzacja. 

Następnie wiązki te (wiązka pompująca i wiązka próbkująca), wprowadzane były do 

światłowodów, które pozwalały na ich swobodne doprowadzenie do głowicy magnetometru,  

w której znajdował się ośrodek magnetooptycznie czynny. Po przejściu przez pary rubidu, 

parametry obu wiązek były analizowane, co pozwalało na pomiar pola magnetycznego. 

Innowacyjnym rozwiązaniem, wykorzystanym w tej pracy, było zastosowanie układu rotującej 

polaryzacji, który pozwolił na konstrukcję nowego, bardziej precyzyjnego magnetometru.  

Wykonane w ramach tej pracy badania są jedynie początkiem pracy nad stworzeniem 

bardzo czułego magnetometru, który mógłby znaleźć swoje zastosowanie  

w prężnie rozwijającej się w ostatnich latach magnetokardiografii. Cel taki będzie realizowany 

w przyszłości.  
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1. Wprowadzenie do biomagnetyzmu 
 

Pole elektromagnetyczne jest jednym z podstawowych źródeł informacji o otaczającym 

nas świecie. Jednakże o ile nauka interesowała się powszechnie jego elektrycznym aspektem, 

tak magnetyczny aż do przełomu XVI i XVII wieku pozostawał niedoceniany [1]. Co prawda 

sama nazwa „magnetyzm” wywodzi się ze starożytnej prowincji Magnesia w Azji Mniejszej, 

gdzie wydobywano magnetyty, jednak prekursorem naukowego poznawania magnetyzmu był 

Wiliam Gilbert. Naukowiec ten opublikował w 1600 roku „De Magnete”, które dało podwaliny 

teoretyczne i doświadczalne pod później prężnie rozwijającą się erę magnetyzmu. Sama nazwa 

biomagnetyzm, wykorzystywana do określenia pól magnetycznych wytwarzanych przez 

organizmy żywe, została ukuta dużo później [2]. Naukowcy intensywniej zainteresowali się 

tym tematem dopiero w drugiej połowie XX wieku, m.in. w kontekście diagnostyki medycznej, 

poznania procesów myślowych czy stworzenia interfejsu mózg-komputer [1].  

Pole magnetyczne powstaje w wielu częściach ciała ludzkiego i jest wytwarzane przez 

dwa odrębne rodzaje źródeł – prądy jonowe oraz tkanki magnetyczne [3]. Większość tkanek  

o właściwościach biomagnetycznych jest paramagnetyczna lub ferromagnetyczna. Głównym 

źródłem paramagnetyzmu w organizmie człowieka jest wątroba, która zawiera związki żelaza. 

Najsilniejszym źródeł ferromagnetyzmu natomiast są połknięte lub wdychane substancje 

ferromagnetyczne, które mogą być wykryte nawet w śladowych ilościach. Dla odmiany prądy 

elektryczne, w tym w szczególności prądy jonowe, generowane są przez tkankę nerwową  

i mięśniową. Prądy takie powstają na skutek istnienia różnicy potencjałów, która może być 

mierzona bezpośrednio na powierzchni ciała, a ich konsekwencją jest powstanie pola 

magnetycznego, które może być wykrywane w pewnej odległości od niego, tj. bez potrzeby 

bezpośredniego kontaktu. Prąd jonowy składa się z prądu pierwotnego oraz prądu 

objętościowego, który to właśnie przenosi sygnały bioelektryczne na powierzchnię ciała. Prądy 

objętościowe stanowią główne źródło informacji dla EEG i EKG [3]. Z prądów pierwotnych 

natomiast pozyskiwane są sygnały biomagnetyczne o niskiej amplitudzie.  Przykładowo bardzo 

małe gęstości „bioprądów” oraz małe podatności magnetyczne tkanek żywych sprawiają,  

że pola biomagnetyczne obserwowane poza organizmem są rzędu pT i słabsze.  

Zakres częstotliwości pól generowanych przez ludzki organizm zawiera się  

w przedziale od pól stałych do pól zmiennych o częstotliwości do 150 Hz. Na przykład 

częstotliwość prądów czynnościowych w obrębie klatki piersiowej wynosi 60 Hz, natomiast 

wartość ta dla obszaru dłoni plasuje się w granicach 50 – 150 Hz, zaś dla nogi są to zaledwie  
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2 – 20 Hz [1].  Prowadzi to do powstania pól o takich właśnie częstotliwościach. Najsilniejszym 

generatorem pola magnetycznego w naszym organizmie jest serce. Jak wspomniano powyżej 

generuje ono tuż nad klatką piersiową pole w zakresie od 1 pT do 1000 pT (amplituda 

mierzonego pola magnetycznego zależy od miejsca w przestrzeni, w którym jest ono mierzone). 

Dla porównania indukcja pola wytwarzanego przez mózg jest już niższa i wynosi od 0,01 pT 

do 1 pT. Chcąc zestawić te wartości z przedmiotami dnia codziennego, wystarczy uświadomić 

sobie, że na powierzchni Ziemi pole magnetyczne jest rzędu kilkudziesięciu μT, co oznacza, że 

pola biomagnetyczne są od dziesięciu miliardów do stu tysięcy razy słabsze od pola Ziemi! 

Biomagnetyzm stał się obecnie wiodącym obiektem badań w wielu ośrodkach na 

świecie, których celem jest zarówno wyjaśnienie elementarnych procesów fizjologicznych, jak  

i rozwój nieinwazyjnej oraz precyzyjniejszej diagnostyki medycznej, w tym diagnostyki 

prenatalnej [3].  

1.1. Serce jako organ magnetycznie czynny 

 

1.1.1. Fizjologia i anatomia serca 

 

W ciele człowieka serce położone jest w śródpiersiu dolnym środkowym, w worku 

osierdziowym. Zbudowane jest z dwóch przedsionków i dwóch komór, które są od siebie 

oddzielone przegrodą międzyprzedsionkową oraz przegrodą międzykomorową. W sercu, 

oprócz budującej je mięśniówki właściwej, pompującej krew w układzie krwionośnym, obecny 

jest również swoisty układ bodźcotwórczo – przewodzący (Rys. 1) [4]. Jest on odpowiedzialny 

za autonomiczną pracę tego wyjątkowego organu, gdyż, jak się okazuje, komórki układu 

przewodzącego posiadają niezwykłą zdolność do powolnej spoczynkowej depolaryzacji, 

wykazując tym samym podstawowy rytm elektryczny. Oznacza to, że w efekcie końcowym 

mięsień sercowy samoistnie i rytmicznie pobudza się, co obserwujemy w postaci jego skurczu 

i rozkurczu.  
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Rysunek 1. Schemat układu bodźcotwórczo – przewodzącego serca [5]. 

 Wiodącą strukturą układu bodźcotwórczo – przewodzącego, nazywaną też niekiedy 

rozrusznikiem serca, jest węzeł zatokowo – przedsionkowy. Fizjologiczna częstość pobudzeń, 

które generuje, waha się od 60 do 100 na minutę. Z tego nadrzędnego ośrodka impuls jest 

przekazywany poprzez tzw. szlaki międzywęzłowe (znajdujące się pomiędzy węzłem 

zatokowo – przedsionkowym a węzłem przedsionkowo – komorowym): wiązkę Bachmanna, 

Wenckebacha, Thorela oraz IV wiązkę odpowiednio do prawej i lewej komory serca. Jeszcze 

w prawym przedsionku, nieopodal przegrody międzyprzedsionkowej, znajduje się kolejny 

element układu przewodzącego – węzeł przedsionkowo – komorowy, którego własny 

automatyzm plasuje się w granicach 40 – 60 pobudzeń na minutę. Stąd impuls biegnie przez 

pęczek Hisa, rozwidlając się na prawą i lewą jego odnogę. Lewa odnoga pęczka Hisa dzieli się 

jeszcze na trzy wiązki – przednią, tylną i środkową, natomiast całość układu przewodzącego 

serca zakończona jest włóknami Purkiniego, które już bezpośrednio stykają się z komórkami 

mięśnia sercowego.  

 Cały cykl pracy serca trwa ułamki sekund. Najpierw występujący skurcz przedsionków 

to zaledwie 0,15 s, skurcz komór 0,3 s, po czym zastępuje tzw. pauza lub też cisza elektryczna, 

trwająca zazwyczaj 0,4 s. W tym okresie spoczynkowym krew przepływa z przedsionków do 

komór, na zasadzie różnicy ciśnień. Później następuje skurcz przedsionków, podczas którego 

komory dopełniają się krwią, a zaraz po nim skurcz izowolumetryczny komór (wzrasta wtedy 

napięcie mięśniówki). Zamykają się wówczas zastawki przedsionkowo – komorowe,  
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a otwierają zastawki tętnicze. Wtedy komory zaczynają kurczyć się izotonicznie, tzn.  

skraca się długość ich włókien mięśniowych, przy stałym napięciu. Tym sposobem krew 

wypompowywana jest do wszystkich komórek ludzkiego ciała, a komory trwają w okresie 

protodiastolicznym (przedrozkurczowym). Później zastawki tętnicze zamykają się, a krew 

znowu zaczyna szybko wypełniać komory i cykl się powtarza (Rys. 2).  

 

Rysunek 2. Cykl pracy serca: A – stan spoczynkowy (krew przepływa z przedsionków do 

komór na zasadzie różnicy ciśnień), B – skurcz przedsionków, C – skurcz izowolumetryczny 

komór, D – skurcz izotoniczny komór, E - rozkurcz [6]. 

 

1.1.2. Magnetyzm serca 

 

Opisane obrazowo w poprzednim temacie przebiegi skurczu serca można już od 

początku XX wieku zaobserwować z powodzeniem stosując metodę zwana elektrokardiografią. 

Dzięki niej na elektrokardiogramie zostaje zarejestrowana zmiana potencjału elektrycznego, 

wytwarzanego przez ludzkie serce w czasie, która bezpośrednio wiąże się z określonym etapem 

pracy serca.  

Elektrofizjologia serca uwarunkowana jest obecnością potencjału spoczynkowego 

komórek kurczliwych serca, który wynika z transportu aktywnego jonów Na+ i K+, transportu 

dyfuzyjnego, elektrycznego jonów Na+, K+ i Cl¯, a także tutaj wyjątkowo transportu jonów 

Ca2+ [7]. Potencjał spoczynkowy kardiomiocytów wynosi –90 mV i jest on spowodowany 

przewagą anionów nad kationami we wnętrzu komórki. Kiedy na spolaryzowaną komórkę 

zadziała bodziec (tzw. bodziec progowy, obniżający wartość ujemnego potencjału błonowego 

do ok. –65 mV), pochodzący z układu przewodzącego serca, zmienia się przepuszczalność 

błony komórkowej dla jonów sodu, otwierają się kanały sodowe i ogromna ilość tych kationów 

wnika do wnętrza komórki, co skutkuje gwałtowną depolaryzacją wnętrza komórki (Rys. 3). 
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Później komórki powracają do stanu spoczynku (repolaryzacja). Co istotne, procesy 

elektryczne, zachodzące w kardiomiocytach, poprzedzają ich mechaniczny efekt o ułamki 

sekund.  

  

 

Opisane powyżej zmiany potencjału błony komórkowej pod wpływem odpowiedniego 

impulsu, to potencjał czynnościowy, który dzieli się na 5 faz (graficzny przebieg zmian 

jonowych można prześledzić na Rys. 3): szybką depolaryzację (faza 0), wstępną szybką 

repolaryzację (faza 1), powolną repolaryzację (faza 2), szybką repolaryzację (faza 3)  

oraz polaryzację (faza 4). Podczas depolaryzacji błony komórkowej do wnętrza komórki 

napływają jony sodu, natomiast w fazie wstępnej szybkiej repolaryzacji dodatkowo dołączają 

do nich jony chloru, podczas gdy jony potasu przesuwają się do przestrzeni 

zewnątrzkomórkowej. Występująca później powolna repolaryzacja jest wynikiem 

utrzymywania się stanu równowagi pomiędzy jonami sodu i wapnia napływającymi  

z przestrzeni zewnątrzkomórkowej a jonami potasowymi, wypływającymi z wnętrza komórki. 

Kiedy odśrodkowo wypływające jony potasu zaczynają przeważać nad napływającym prądem 

wapniowo – sodowym, rozpoczyna się faza szybkiej repolaryzacji błony komórkowej. 

Późniejszy stan polaryzacji, czyli fazy spoczynku komórki, utrzymywany jest dzięki pompie 

sodowo – potasowej, która aktywnie wymienia jony sodu i potasu ze środowiskiem 

zewnątrzkomórkowym.  

 

 

Rysunek 3. Przebieg depolaryzacji i repolaryzacji w komórce kardiomiocytu oraz poniżej 

zilustrowanie zmian zachodzących w poszczególnych fazach potencjału czynnościowego [5]. 
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 W elektrokardiografii informacje o zmieniającym się na powierzchni ciała badanego 

pacjenta potencjale elektrycznym, rejestrowane są przy pomocy dwunastu odprowadzeń. 

Jednakże o ile ta metoda diagnostyczna dostarcza mnóstwa danych o ewentualnie 

występujących zaburzeniach rytmu serca, na skutek współistniejących schorzeń, to jednak nie 

zawsze jest wystarczająca do ich identyfikacji. Przykładowo w badaniu EKG nie zawsze 

dostrzegalne są od razu wszelkie zmiany niedokrwienne, których zbyt późna diagnoza może 

być nawet śmiertelna. Często źródłem zakłóceń pomiarowych jest choćby znaczne otłuszczenie 

mięśnia sercowego, które wpływa na przewodnictwo. Metoda ta nie daje również możliwości 

precyzyjnego zlokalizowania źródeł istniejących arytmii – na wydruku 

elektrokardiograficznym widzimy jedynie zaburzenie, a nie jego dokładne umiejscowienie. 

Ponadto, w przypadku badań prenatalnych czy u osób z współistniejącym rozległym 

poparzeniem klatki piersiowej, EKG także nie znajduje zastosowania.   

Współistnienie pola elektrycznego i magnetycznego nasuwa naturalne pytanie  

o możliwość wykrycia pola magnetycznego wytwarzanego przez serce i wykorzystania tego 

pomiaru w diagnostyce kardiologicznej. Okazuje się, że jest to możliwe, ale niestety 

trudniejsze, gdyż wymaga specjalnych warunków oraz czulszej aparatury. Pomiar taki jest 

jednak bardzo wartościowy, gdyż wykorzystując informacje, jakie niesie ze sobą pole 

magnetyczne, możliwe jest dużo precyzyjniejsze i wcześniejsze wykrycie niektórych schorzeń 

kardiologicznych, np. niedokrwiennych mięśnia sercowego [3]. 

Magnetokardiografia jako osobna metoda diagnostyczna zaistniała w świecie medycyny 

dopiero 60 lat po pojawieniu się elektrokardiografii. Nadal jest to technika niedoskonała,  

a diagnostyka medyczna przy jej użyciu jest dopiero poznawana. Tym niemniej technika ta 

umożliwia dokładną detekcję, a sposoby mapowania pola magnetycznego serca są dzięki niej 

udoskonalane. Ma to w przyszłości pozwolić na pomiar pola magnetycznego serca. 

 

1.2. Techniki pomiaru pola magnetycznego serca 

 

Poniżej przedstawione zostały magnetometry, które w przeszłości używano  

w pomiarach pola magnetycznego serca. Uwagę poświęcono zasadzie ich działania, jak 

również takim cechom jak czułość, czy prostota użytkowania.  
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1.2.1. Nadprzewodzący interferometr kwantowy (SQUID) 

 

SQUID (ang. superconducting quantum interference device) jest jednym z najczulszych 

obecnie urządzeń, służących do detekcji pól magnetycznych [7]. Jak przedstawiono na Rys. 4 

jest on zbudowany z nadprzewodzącej pętli, w której każde z ramion jest przedzielone tzw. 

złączem Josephsona (cienką warstwą izolatora). Kiedy prąd przepływa przez pierścień, pojawia 

się interferencja funkcji falowych 

elektronów płynących przez każde  

z ramion, którymi można opisać 

wpływający prąd. Zmiana strumienia 

pola magnetycznego, przechodzącego 

przez powierzchnię zamkniętą 

pierścieniem, jest zamieniana na zmianę 

natężenia prądu przechodzącego przez 

SQUID. Przy przyłożonym stałym 

napięciu, prąd przepływający przez 

urządzenie zmienia się cyklicznie wraz 

z polem magnetycznym.  

Czułość tego rodzaju magnetometru jest bardzo wysoka. Choć  w ogólności zależy ona 

od powierzchni SQUIDu, to w praktyce często jest ona ograniczona na poziomie 1 
fT

√Hz
. Tak 

wysoka czułość jest jednak okupiona koniecznością zastosowania dodatkowych elementów,  

w tym koniecznością chłodzenia złącza do temperatur ciekłego helu. Sprawia to, że aparatura 

związana z tego typu magnetometrami jest skomplikowana, nie może być miniaturyzowania,  

a jej koszty utrzymania są wysokie. 

Mimo wspomnianych wyżej wad magnetometrów typu SQUID, są one najpowszechniej 

stosowanymi klinicznie aparaturami, wykorzystywanymi do mapowania ludzkiego serca czy 

badań mózgu (w magnetoencefalografach) [8]. Ich wadą w tym kontekście jest fakt,  

że wymagają ekranowanego magnetycznie środowiska oraz że są one urządzeniami 

wielkogabarytowymi.  

 

 

Rysunek 4. Schemat budowy pierścienia 

nadprzewodzącego ze złączami Josephsona. 
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1.2.2. Zjawisko gigantycznego magnetooporu (GMR) 

 

Gigantyczny magnetoopór (GMR, ang. giant magnetoresistance) jest zjawiskiem 

wykorzystywanym w wielu obecnie używanych magnetometrach. W konstrukcji doceniana jest 

zależność pomiędzy oporem materiału budującego urządzenie (ferromagnetykiem),  

a przyłożonym polem magnetycznym, pod którego wpływem opór zmienia się.  

Magnetometry, w których używany jest GMR, dla zerowego pola magnetycznego mają 

strukturę antyferromagnetyczną, natomiast po dodaniu pola magnetycznego zmniejsza się 

ferromagnetyczny charakter ośrodka i tym samym opór maleje. Można za ich pomocą mierzyć 

pola magnetyczne w przedziale od 1 nT do 1 mT [9, 10].  

Czujniki typu GMR znalazły swoje zastosowanie także w pomiarach biomagnetyzmu 

[11]. Zostały one wykorzystane do pomiaru pól magnetycznych powstających wokół aksonów 

komórek nerwowych w następstwie przepływu przez neuron sygnałów impulsowych. Było to 

możliwe dzięki zainstalowaniu dodatkowego innowacyjnego czujnika igłowego SV-GMR 

(ang. spin valve giant magnetoresistance – gigantyczny magnetoopór typu zawór spinowy), 

który, jak podają naukowcy, może być w przyszłości przyrządem umożliwiającym punktowe 

badanie pól magnetycznych komórek nerwowych in vivo. Pomiary te jednak były do tej pory 

prowadzone jedynie na modelu teoretycznym, a dalsze próby będą podejmowane w przyszłości. 

 

1.2.3. Magnetometr transduktorowy (fluxgate) 

 

Magnetometr transduktorowy wykorzystuje zjawisko nasycania się rdzenia 

magnetycznego. Przy pomiarach zewnętrznego pola magnetycznego układ pobudza się 

zmiennym polem magnetycznym, a do określenia natężenia zewnętrznego pola wystarczy 

zarejestrować i zanalizować drugą harmoniczną rejestrowanego sygnału zmiennego. 

Magnetometr taki jest dość prosty w konstrukcji, tani w eksploatacji, a jego czułość plasuje się 

w granicach 0,1 nT – 1 mT [9,12].  

Najprostszy schemat budowy magnetometru transduktorowego można prześledzić na 

Rys. 6. Jak widać w układzie takim na rdzeń nawinięte są dwa różne uzwojenia: Nm – 

magnesujące oraz Nd – detekcyjne. Poprzez zwoje Nm wprowadza się cyklicznie sinusoidalny 



10 Techniki pomiaru pola magnetycznego serca 

 

Irena Rodzoń, Optyczne pomiary pól biomagnetycznych 

prąd magnesujący Im, który zmienia przenikalność magnetyczną rdzenia, a tym samym 

strumień magnetyczny w rdzeniu, pochodzący od mierzonego pola, który wywołuje w zwojach 

detekcyjnych napięcie Ud, zawierające m. in. drugą harmoniczną częstotliwości magnesowania. 

Właśnie z amplitudy sygnału na drugiej harmonicznej można odtworzyć wartość zewnętrznego 

pola magnetycznego. Istnieją różne modyfikacje konstrukcyjne tego typu magnetometrów, lecz 

główna zasada działania pozostaje niezmienna.  

  

Magnetometr transduktorowy znalazł swoje zastosowanie w pomiarach 

biomagnetyzmu jako miernik pola magnetycznego na powierzchni ludzkiego ciała [13]. Został 

on wykorzystany przy badaniach nad zastojem płynu mózgowo – rdzeniowego i wpływem tego 

zastoju na wytwarzane pole magnetyczne na powierzchni skóry badanego pacjenta, które  

w patologicznym obszarze stawało się znacznie niższe niż na otaczającej okolicy. Dzięki tego 

typu diagnostyce lekarzom prościej jest prawidłowo zidentyfikować epicentrum zastojów 

płynów ustrojowych.  

 

1.2.4. Magnetometria optyczna 

 

Magnetometry optyczne, zwane też atomowymi (OPM, ang. optically pumped 

magnetometers) są obecnie najczulszymi dostępnymi urządzeniami, używanymi do pomiarów 

pola magnetycznego. Rekordową czułość pomiaru z ich użyciem zarejestrowano na poziomie 

attotesli w paśmie jednohertzowym (160 
aT

√Hz
) [3]. Magnetometry takie wykorzystują zmiany 

fizycznych właściwości światła, które przechodzi przez ośrodek czynny magnetooptycznie, 

ponieważ zmiany te proporcjonalne są do pola magnetycznego, w którym znajduje się czujnik 

pola.  

Rysunek 5. Schemat magnetometru transduktorowego [12]. 
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Jako przykład zjawiska odpowiadającego za działanie magnetometrów optycznych 

rozważmy zjawisko nieliniowej magnetorotacji. W takim przypadku polaryzacja liniowo 

spolaryzowanego światła, będąca złożeniem wiązek spolaryzowanych kołowo, odpowiednio 

prawo– i lewoskrętnie, ulega skręceniu pod wpływem przejścia przez ośrodek, do którego 

przyłożono zewnętrzne pole magnetyczne. Najczęściej tego typu zjawiska obserwuje się  

w parach atomowych. W takim przypadku wykorzystywane jest zjawisko pompowania 

optycznego, polegające na tym, że pod wpływem światła zmieniają się stany obsadzeń 

podpoziomów zeemanowskich w stanie podstawowym. Prowadzi to do wytworzenia się 

anizotropii optycznej zależnej, która zmienia się w zależności od przyłożonego do gazu pola 

magnetycznego. Monitorowanie tej anizotropii pozwala na optyczną detekcję pola 

magnetycznego.  

Magnetometry optyczne przewyższają pozostałe urządzenia do pomiarów pól 

magnetycznych pod względem praktycznym swoimi niewielkimi rozmiarami, kosztami 

eksploatacji i budowy oraz prostotą obsługi [3]. 

 

  

 Zastosowanie techniki magnetometrii optycznej jest zróżnicowane i bardzo 

wszechstronne. Znalazła ona przykładowo swoje miejsce w geofizycznych pomiarach pola 

magnetycznego, a także jest wykorzystywana do pomiaru pól magnetycznych w przestrzeni 

kosmicznej. Najistotniejszym z punktu widzenia niniejszej pracy jest jednak jej zastosowanie 

w nowych technikach diagnostyki medycznej [3].  

  

  

Rysunek 6. Uproszczony schemat magnetometru optycznego [3]. 
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1.3. Podstawy teoretyczne magnetometrii optycznej 
 

Aby dokonać pomiaru zewnętrznego pola magnetycznego konieczne jest odpowiednie 

przygotowanie ośrodka pomiarowego (par rubidu). W stanie równowagi termodynamicznej 

uporządkowanie spinów atomów jest przypadkowe. Ponieważ to polaryzacja spinowa atomów 

ośrodka determinuje jego własności optyczne, w takim przypadku ośrodek nie wykazuje żadnej 

anizotropii. Jednakże oświetlenie ośrodka odpowiednio spolaryzowanym, rezonansowym 

światłem spowoduje uporządkowanie przestrzenne spinów, które zwane jest polaryzacją 

atomową. Prowadzi to do powstania anizotropii optycznej ośrodka. Przykładowo absorpcja 

liniowo spolaryzowanego światła spowoduje wyindukowanie w ośrodku anizotropii, której oś 

optyczna zorientowana jest wzdłuż kierunku polaryzacji światła. 

Spolaryzowanie ośrodka sprawia, że spiny wielu atomów zorientowane są wzdłuż tej 

samej osi. Ponieważ ze spinem związany jest moment magnetyczny molekuły, wprowadzenie 

tak przygotowanego układu do pola magnetycznego powoduje, że spiny zaczynają precesować 

z częstością proporcjonalną do pola magnetycznego, zwaną częstością Larmora. W ogólności 

zmienia się zatem przestrzenna orientacja polaryzacji atomowej ośrodka, a z nią również 

orientacja osi anizotropii optycznej ośrodka. 

Warto zwrócić uwagę, że kierunek spinów pompowanych przy pomocy światła oraz 

tych precesujących pod wpływem pola magnetycznego, jest różny. Dlatego też wytworzona  

w ośrodku wypadkowa polaryzacja jest dynamiczną równowagą pomiędzy procesami 

pompowania optycznego i precesji spinowej. Dla słabych pól prowadzi ona do efektywnego 

przekręcenia osi anizotropii optycznej, a co za tym idzie do skręcenia płaszczyzny polaryzacji 

światła, przechodzącego przez ośrodek (oś anizotropii i kierunek polaryzacji nie są do siebie 

równoległe). Należy jednak pamiętać, że do powstania wypadkowej anizotropii optycznej 

dochodzić może w takim przypadku tylko dla niezbyt silnych pól. Dla silnych pól skutkiem 

precesji spinowej może być uśrednienie się do zera i brak zmiany własności wypadkowej 

anizotropii optycznej. To właśnie problem uśredniania polaryzacji w ośrodku odpowiedzialny 

jest za to, że zakres dynamiczny wielu magnetometrów optycznych ograniczony jest tylko do 

bardzo słabych pól (Rys. 7).  

Z powodu niedoskonałości rozwiązania, w którym pomiary pola magnetycznego 

prowadzone były przy pomocy ciągłej (niemodulowanej) wiązki pompującej, zaczęto 

prowadzić pomiary z jej amplitudową modulacją. Okazało się bowiem, że włączanie światła 
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pompującego co jakiś czas, może spowodować synchroniczne budowanie się polaryzacji. 

Dochodzi do tego w sytuacji, gdy częstość modulacji natężenia światła i częstość precesji są ze 

sobą zsynchronizowane. W szczególności, gdy spełniony jest warunek Ω𝐿 = Ω𝑚, gdzie Ω𝐿 jest 

częstością Larmora, zaś Ω𝑚  częstością modulacji, może dojść do wytworzenia 

makroskopowej, dynamicznie rotującej względem pola magnetyzacji polaryzacji ośrodka.  

 

 

Rysunek 7. Graficzne przedstawienie ustawienia przestrzennego spinów  podczas ciągłego 

pompowania optycznego w niezerowym polu magnetycznym [14]. 

Bezsporną zaletą rozwiązania ze światłem modulowanym natężeniowo jest możliwość 

pomiaru dużo silniejszych pól magnetycznych. W wielu przypadkach zakres dynamiczny pracy 

magnetometrów pracujących ze światłem rotującym, jest 1 000 000 razy większy od tego 

osiąganego przy pomocy światła niemodulowanego. Jednakże pewną wadą tego rozwiązania 

jest fakt, że atomy oddziałują ze światłem tylko przez krótki okres czasu (większość czasu 

światło jest wyłączone). Sprawia to, że mniejszy jest stopień polaryzacji ośrodka niż  

w przypadku światła niemodulowanego, a w konsekwencji niższa jest czułość pracujących  

w silniejszych polach magnetometrów. Z tego też powodu, zaproponowane zostało nowe 

rozwiązanie. Wykorzystano w nim światło o polaryzacji liniowej rotującej względem kierunku 

propagacji światła (Rys 8). W przypadku rotującej polaryzacji wiązka pompująca cały czas 
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wiruje wraz ze spinami atomów rubidu, dzięki czemu pompuje ona ośrodek w sposób ciągły,  

a polaryzacja nowospolaryzowanych spinów jest taka sama jak polaryzacja spinów 

wytworzonych wcześniej (przy założeniu, że częstość precesji spinowej i polaryzacji są takie 

same).  W ten sposób całkowita polaryzacja ośrodka jest wyższa niż w przypadku wiązki  

o modulowanym natężeniu, ale zakres dynamiczny pozostaje wciąż bardzo duży. 

Z powyższego opisu bezsprzecznie wynika, że wymyślone i zaimplementowane  

w ramach niniejszej pracy rozwiązanie z wykorzystaniem rotującej polaryzacji jest najlepszym 

sposobem przygotowania ośrodka pomiarowego w badaniach nad biomagnetyzmem. Dzięki 

nieprzerwanemu pompowaniu ośrodka wszystkie spiny będą wirować ze zgodna fazą, co 

bezpośrednio przełoży się na jakość uzyskanego sygnału i czułość magnetometru.  

  

Rysunek 8. Pompowanie optyczne w magnetometrze  

z rotującą polaryzacją – wszystkie spiny wirują ze zgodna fazą, dzięki nieprzerwanemu 

pompowaniu ośrodka [14]. 
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2. Część doświadczalna 

 

2.1. Układ eksperymentalny 

 

Opisane w niniejszej pracy badania prowadzono w laboratorium Zakładu Fotoniki IF 

UJ. Na odpowiednio stabilizowanym mechanicznie optycznym zamontowano lasery 

półprzewodnikowe oraz liczne elementy optyczne (soczewki, polaryzatory), optoelektroniczne 

(lasery, modulatory akustooptyczne, detektory) oraz optomechaniczne (precyzyjne uchwyty na 

optykę), które były wykorzystywane podczas pomiarów. Przygotowane pod względem 

długości fali, natężenia i polaryzacji światło, sprzęgane było do światłowodu i doprowadzane 

do sensora, którym były pary rubidu, umieszczone w specjalnej komórce szklanej. Zmiany 

powstałe po przejściu przez komórkę, wywołane polem magnetycznym, rejestrowane były przy 

pomocy fotodiod. Odpowiednia obróbka sygnałów elektrycznych, w tym m.in. wykorzystanie 

wzmacniacza fazoczułego, pozwoliła na precyzyjną rejestrację amplitudy pola magnetycznego, 

w którym znajdowała się komórka rubidowa.  

Poniżej układ doświadczalny omówiony zostanie w większych szczegółach. 

 

2.1.1. Lasery półprzewodnikowe i układ polaryzacji rotującej 

 

Rysunek 9 przedstawia schemat układu pomiarowego, wykorzystywanego  

w omawianych badaniach. Eksperymenty pierwotnie prowadzono wykorzystując 2 lasery 

diodowe, gdzie światło jednego z laserów wykorzystywane było jako tzw. wiązka pompująca, 

tj. wiązka przygotowująca ośrodek, podczas gdy światło drugiego z laserów było światłem 

próbkującym. Oba lasery były dostrojone do przejścia F = 2 → F' = 1 linii D1 87Rb (gdzie F 

jest całkowitym momentem pędu stanu nadsubtelnego, do którego dostrojony jest laser), przy 

czym laser pompujący dostrojony był mniej więcej do środka poszerzonej dopplerowsko linii 

widmowej, podczas gdy laser próbkujący odstrojony był na skrzydło (Rys. 10). Z uwagi na 

różne zadania jakie stoją przed każdą z wiązek światła (pompa powinna możliwie silnie 

zaburzać ośrodek wytwarzając w nim anizotropię optyczną, podczas gdy próbka powinna 

wykrywać tę anizotropię, nie powodując większych zmian w samym ośrodku), różne 
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dostrojenie obu wiązek zapewnić miało optymalne warunki pracy magnetometru (Rys. 9a). 

Niemniej jednak, z uwagi na większą prostotę techniczną w dalszej części pracy, układ 

doświadczalny zmodyfikowano, pozostawiając tylko jeden laser i rozdzielając emitowaną  

z niego wiązkę na wiązkę pompującą oraz próbkującą (Rys. 9b). Obydwie wiązki finalnie 

trafiały do komórki wypełnionej parami rubidu, która dodatkowo znajdowała się w środku 

potrójnego ekranu magnetycznego (beczki).  

 

 

Rysunek 9. Schemat pierwotnego układu pomiarowego z wykorzystaniem dwóch laserów (a) 

oraz  układu finalnego z wykorzystaniem jednego lasera (b). 

a 

b 
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Rysunek 10. Struktura poziomów energetycznych 87Rb (po lewej) wraz z widmem 

spektroskopii absorpcyjnej rubidu (po prawej) z zaznaczonymi przejściami oraz dostrojeniami 

używanego w niniejszej pracy lasera. Widmo zostało zarejestrowane w komórce z naturalną 

abundancją rubidu. 

W przeprowadzanym eksperymencie bardzo istotne było, aby wykorzystywane światło 

laserowe miało długość fali precyzyjnie dostrojoną do odpowiedniego przejścia atomowego 

87Rb. Używany laser był laserem z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, tzw. typu DFB (ang. 

distributed feedback laser), dzięki czemu kontrola długości fali była możliwa w szerokim 

zakresie za pomocą zmiany temperatury lub prądu diody, bez konieczności montażu 

dodatkowych elementów, jak np. siatka dyfrakcyjna (co jest konieczne w przypadku laserów  

z zewnętrzną wnęką rezonansową). Laser posiadał dedykowany sterownik, pozwalający na 

dokładną kontrolę wspomnianych wcześniej parametrów.  

 W praktyce długość fali lasera była ustawiana poprzez sterowanie prądem płynącym 

przez złącze lasera, z uwagi na szybszą stabilizację parametrów. Zmieniając temperaturę 

należało się bowiem liczyć z dodatkowymi fluktuacjami termicznymi, co wydłużało czas 

dostrajania długości fali lasera.  
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Rysunek 11. Stół optyczny wraz z licznymi elementami optomechanicznymi, a także 

zaznaczoną drogą, która przebywa wiązka pompująca – czerwona i wiązka próbkująca – 

niebieska (zdjęcie po lewej stronie) oraz głowica magnetometru, wyjęta z ekranu 

magnetycznego (zdjęcie po prawej stronie). 

Wiązki światła laserowego, zanim trafiły do komórki z rubidem, przechodziły przez 

układ soczewek, polaryzatorów i kostek światłodzielących (Rys. 11). Ich celem było 

odpowiednie przygotowanie parametrów wiązki, w tym ustalenie ich natężenia i stanu 

polaryzacji. Następnie pierwsza z wiązek (wiązka próbkująca) kierowana był do sprzęgacza 

światłowodowego i po wprowadzeniu jej do światłowodu utrzymującego polaryzację, 

doprowadzana w okolice komórki z parami rubidu. Druga z wiązek, zanim wprowadzana 

została do światłowodu, przechodziła jeszcze przez zaprojektowany na potrzeby tego 

eksperymentu układ optyczny, wytwarzający liniową polaryzację rotującą. 

Wiązka próbkująca, po przejściu przez komórkę trafiała bezpośrednio na polarymetr  

i detektory, skąd przechodziła przez wzmacniacz fazoczuły (ang. lock – in), sterowany przez 

komputer. Wszelkie zmiany w układzie mogły być na bieżąco obserwowane na podpiętym do 

układu oscyloskopie. Sam pomiar polegał na przestrajaniu w określonym zakresie 

częstotliwości generatora i rejestracji punkt po punkcie amplitudy sygnału odbieranej ze 

wzmacniacza. Uzyskano wtedy obraz charakterystyki układu, na podstawie którego możliwe 

było określenie pozycji rezonansu, jego szerokości, czy też wyznaczenie czułości 

magnetometru. Rejestrowany sygnał był odbierany przez specjalnie stworzony program  



Układ eksperymentalny 19 

 

Irena Rodzoń, Optyczne pomiary pól biomagnetycznych 

napisany w środowisku LabVIEW, dzięki któremu można było zapisać jego charakterystykę  

i później dokładnie odczytać części składowe rejestrowanych sygnałów. W stworzonym 

programie można też było dowolnie sterować zakresem pomiarowym oraz liczbą zbieranych 

punktów. 

W celu uzyskania wyżej wymienionej rotującej polaryzacji został skonstruowany 

specjalny układ (Rys. 12) opierający się o zastosowanie interferometru  oraz specjalnego 

autorskiego sterownika Rotpol (Rys. 13) [14]. Światło liniowo spolaryzowane wychodzące  

z lasera trafiało najpierw na płytkę półfalową, a następnie na polaryzacyjny dzielnik wiązki, 

gdzie rozszczepiało się na dwie wiązki o prostopadłych liniowych polaryzacjach. W każdym  

z ramion interferometru światło przechodziło przez modulatory akustooptyczne (AOM), 

zasilane sinusoidalnym napięciem o stałej amplitudzie i częstotliwości ok. 80 MHz. AOM 

powodowało ugięcie przechodzącej przez niego wiązki światła i przesunięcie jej  

o częstotliwość sygnału zasilającego modulator. Następnie występującym elementem układu 

była przesłona, która służyła do wyodrębnienia ugiętej wiązki światła. Tak przygotowane 

wiązki łączyły się z powrotem precyzyjnie w polaryzacyjnym dzielniku wiązki. Dodatkowo 

występujący układ dwóch soczewek oraz przesłona miały zapewnić idealne przekrycie wiązek. 

Uzyskana wiązka światła padała finalnie na płytkę ćwierćfalową, która była ustawiona pod 

kątem 45⁰ do obu polaryzacji. Powodowało to przesunięcie fazy o 90⁰ pomiędzy składowymi 

spolaryzowanymi równolegle względem osi płytki i finalnie uzyskanie polaryzacji kołowej, 

odpowiednio prawo– i lewoskrętnej.  

 

 

Rysunek 12. Schemat układu optycznego wytwarzającego rotującą polaryzację [14]. 
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Rysunek 13. Autorski sterownik Rotpol [14]. 

Sterownik Rotpol służył do wytwarzania sygnałów zasilających AOM, tak, aby na jeden 

z nich podawane było napięcie zmienne o częstotliwość 80 MHz + Δf, natomiast drugi z nich 

jest sterowany bezpośrednio z generatora 80 MHz. Dzięki wykorzystaniu wspólnego generatora 

różnica częstotliwości sygnałów zasilających AOM była równa dokładnie Δf. Z uwagi na 

istniejącą różnicę częstości obu wiązek, różnica faz między wiązkami stale rośnie. Dlatego też 

konsekwencją nałożenia na siebie fal o przeciwnych skrętnościach, ale o takich samych 

natężeniach, było powstanie światła o liniowej polaryzacji rotującej. Aby ustabilizować rotację 

polaryzacji, sterownik Rotpol dodatkowo wyposażony był w układ stabilizacji fazy, dzięki 

któremu niwelowane były wszelkie fluktuacje, występujące np. na skutek zmian temperatury 

czy też drgań i ruchów powietrza w interferometrze. Zabieg ten był kluczowy z uwagi na 

działanie magnetometru (minimalizacja szumu). 

 

2.1.2. Układ detekcji natężenia światła 

 

W wykorzystanym w niniejszej pracy układzie eksperymentalnym skręcenie 

płaszczyzny polaryzacji światła wykrywane było dzięki wiązce próbkującej, która padała na 

zrównoważony polarymetr. Urządzenie takie składało się z polaryzatora krystalicznego  

i dwóch fotodiod, monitorujących natężenie faz kierowanych w każde z ramion polarymetru.  

W sytuacji początkowej natężenia w obu gałęziach były równe. W celu rejestracji skręcenia 

płaszczyzny polaryzacji światła wiązki próbkującej wykorzystany został układ detektora 

różnicowego, specjalnie zaprojektowany na potrzeby eksperymentu (Rys. 14).  
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Rysunek 14. Schemat elektroniczny detektora różnicowego zaprojektowanego na potrzeby 

eksperymentu i wykorzystanego w zrównoważonym polarymetrze [14]. 

Różnica natężenia światła w dwóch gałęziach polarymetru jest proporcjonalna do 

sygnału, natomiast aby możliwe było monitorowanie natężenia światła wiązki próbkującej, 

potrzebne jest dodatkowo wyjście sumujące sygnały w obu gałęziach polarymetru. Oba kanały 

(sumę i różnicę) można było monitorować na oscyloskopie i na tej podstawie też określać 

natężenie światła.  

Kolejnym układem umożliwiającym detekcję natężenia światła był układ  

z polaryzatorem na wiązce pompującej, wykorzystany do stabilizacji rotacji polaryzacji. 

Odpowiednie ustawienie polaryzatora przekładało się bezpośrednio na uzyskiwany sygnał 

rotującej polaryzacji, który był możliwy do podglądnięcia na oscyloskopie. 
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2.1.3. Program w LabVIEW służący do filtrowania sygnału EKG 

 

Na potrzeby eksperymentu napisano także program w środowisku LabVIEW, który 

służył do odfiltrowywania szumów z rejestrowanego sygnału EKG i MKG. Sygnał ten był 

później podstawą do finalnej rejestracji magnetokardiogramu.  

W napisanym programie rejestrowany sygnał przechodził najpierw przez Digital Filter 

Approach, który był filtrem górnoprzepustowym, usuwającym dryfy linii bazowej. Następnie 

sygnał był oczyszczany przez filtr dolnoprzepustowy, którym był Wavelet Transform 

Approach, działający w oparciu o transformację falową, skutecznie usuwającą sygnał  

w określonych podpasmach, tak by pozostawały tylko sygnały w interesujących z punktu 

widzenia aktywności biologicznej serca. Na koniec zastosowano Wavelet Denoise Express, 

usuwający szum szerokopasmowy. Filtr ten najpierw rozkłada sygnał EKG na kilka podpasm, 

stosując transformatę falową, a następnie modyfikuje każdy współczynnik fali, stosując 

odpowiednią funkcję i wreszcie rekonstruuje sygnał pozbawiony szumów. Tak przygotowany 

sygnał nie zawierał już tyle artefaktów, co w wersji pierwotnej i stanowił dobry punkt 

odniesienia do rejestracji sygnału magnetycznego. Przykład działania filtru na sygnale 

testowym przedstawiony został na Rys. 15.  

 

Rysunek 15. Przykład działania programu, służącego do filtracji rejestrowanego sygnału 

EKG.   
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2.2. Magnetometr optyczny 

 

2.2.1. Rezonans magnetorotacyjny 

 

Sygnał magnetorotacyjny, rejestrowany w funkcji częstotliwości rotacji polaryzacji 

światła, zaprezentowany został na Rys. 16. Wykorzystanie detekcji fazoczułej sprawia,  

że obserwowane są dwie krzywe – składowa synfazowa z sygnałem modulującym obrót 

polaryzacji oraz składowa kwadraturowa. Pierwsza z nich ma kształt absorpcyjny, tj. jej 

maksimum przypada dokładnie na częstości precesji spinów (częstości Larmora), podczas gdy 

druga składowa ma kształt dyspersyjny o szerokości danej odwrotnością czasu, w jakim atomy 

wracają do równowagi termodynamicznej po wyłączeniu światła. Szerokości obu krzywych 

(całkowita szerokość w połowie wysokości dla sygnału w fazie i szerokość pik – pik sygnału 

w kwadraturze) w obu przypadkach są takie same, gdyż w istocie oba sygnały to składowe tego 

samego rezonansu. Amplituda sygnału zależy od mocy wiązek laserowych. Im mniejsze 

natężenie światła, tym mniejsza amplituda rezonansu, ale z kolei zbyt duże natężenie powoduje 

również spadek amplitudy oraz poszerzenie się rezonansu (proces tzw. poszerzenia mocą). 

Sprawia to, że istnieje optymalna wartość natężenia światła. Amplituda zależy także od takich 

czynników jak temperatura w komórce z parami atomów rubidu (koncentracja atomów rubidu) 

oraz dostrojenie długość fali lasera.  

 

Rysunek 16. Kształt krzywych rezonansowych obserwowany w eksperymencie wraz  

z opisującymi je parametrami: AR – amplituda rezonansu, fR – częstotliwość rezonansowa,  

ΔfR – szerokość rezonansu, dA/df – nachylenie [14]. 
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Z punktu widzenia praktycznego czułość magnetometru determinowana jest przez szum 

pomiarowy oraz nachylenie krzywej rezonansowej w pobliżu rezonansu. Nachylenie dA/df 

częstotliwości rezonansowej fR może być wyznaczone jako stosunek amplitudy rezonansu AR 

do jego szerokości ∆fR. Ponieważ w centralnej części sygnału w kwadraturze istnieje liniowa 

zależność pomiędzy amplitudą sygnału a położeniem na skali częstości, to szum napięciowy 

rejestrowanego sygnału 𝛿AR przekłada się liniowo na szum w dziedzinie częstotliwości ∆fR,  

a stąd na szum magnetyczny 𝛿𝐵. Stąd też otrzymujemy: 

𝛿𝐵 =
1

𝑘

𝑑𝑓

𝑑𝐴
𝛿𝐴𝑅,     (1) 

gdzie k – stała proporcjonalności (dla 87Rb wynosi ona 7 
kHz

μT
). 

W niniejszym układzie głównym źródłem szumu napięciowego jest detektor (𝛿AR = 1,06 
μV

√Hz
), 

stąd też to właśnie ten szum determinuje czułość magnetometru optycznego [14]. 

 

2.2.2. Optymalizacja pracy magnetometru 

 

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, głównym źródłem szumu w prowadzonych 

pomiarach był szum światła, rejestrowany w fotodetektorach. Szum ten był w zasadzie 

niezależny od parametrów pracy magnetometru, dlatego też optymalizacja pracy magnetometru 

polegała na odpowiednim dobraniu parametrów pomiarowych tak, aby zmaksymalizować 

nachylenie obserwowanych rezonansów w ich części centralnej (jednoczesna optymalizacja 

amplitudy i szerokości rezonansów). 

Dla wykorzystywanego w tej pracy magnetometru wykonano szereg pomiarów, 

zmieniając moce oraz długości fali wiązki pompującej oraz próbkującej, aby ustalić optymalne 

ich wartości, maksymalizujące nachylenie sygnału. Mapy czułości magnetometru były 

nagrywane dla pola magnetycznego o wartości ok. 3 µT, tj. pola ok. rząd słabszego od 

ziemskiego pola magnetycznego. Niemniej jednak pomiary te są na tyle uniwersalne, że ich 

wyniki są identyczne dla pola magnetycznego porównywalnego z polem Ziemi, co jest 

niezmiernie ważne ze względu na planowane aplikacje tej techniki. 
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Rysunek 17. Zarejestrowana mapa czułości magnetometru w funkcji długości fali każdej  

z wiązek. Sygnały rejestrowane były dla parametrów rezonansowych, tj. częstości precesji 

magnetycznej równiej częstości rotacji polaryzacji, oraz natężeń światła odpowiednio: 

pompująca – 30 µW, próbkująca – 10 µW. 

 Na Rys. 17 przedstawiono jedną z wielu zarejestrowanych map czułości magnetometru 

w funkcji natężenia wiązki pompującej i próbkującej. Ponieważ obie wiązki mogą wpływać na 

siebie i zmieniać obserwowane charakterystyki, dlatego w pomiarach tych wykonano właśnie 

trójwymiarowe mapy. Na zarejestrowanych mapach wyraźnie widoczna jest silna zależność od 

długości fali. Dodatkowo na Rys. 17 zostały zestawione projekcje każdej z wiązek dla 

optymalnych dostrojeń jednej z wiązek. Widać na nich, dla jakich dostrojeń 87Rb amplituda 

sygnału jest największa (dostrojenie do przejścia F = 2 → F' = 1).  

Po nagraniu wielu podobnych map, różniących się natężeniami światła w wiązkach 

pompującej i próbkującej, co przekładało się na jakość uzyskiwanego sygnału, zdecydowano 

się na eksperymenty w układzie jednowiązkowym. Istniała co prawda niewielka różnica  

w dostrojeniu wiązek, dla których nachylenie sygnału było maksymalne, była ona jednak na 

tyle mała, że wykorzystanie modulatora akustooptycznego w układzie rotacji polaryzacji 

sprawiło, iż bez większej straty czułości można było użyć jednego lasera (pompa i próbka 

pochodzą z tego samego lasera, ale tylko jedna z wiązek przechodzi przez modulatory i jest 

przesunięta o 80 MHz). Rozwiązanie to znacznie upraszcza wykorzystywaną aparaturę 

pomiarową, a co potwierdziły prowadzone eksperymenty, jest równie dobre jak układ z dwoma 
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laserami. Od tego momentu prowadzono pomiary w układzie z jednym laserem, którego światło 

zasilało zarówno wiązkę pompującą jak i próbkującą. 

Kolejne prace polegały na pomiarach mapy czułości magnetometru dla optymalnych 

dostrojeń wiązki pompującej i wiązki próbkującej pod kątem natężenia światła. W niniejszej 

pracy  przedstawiono finalnie mapę czułości dla magnetometru wykorzystującego rotującą 

polaryzację. Jak się okazało, optymalne natężenie światła w obu wiązkach (pompującej  

i próbkującej) wynosi ok. 15 µW (Rys. 18). Takie też wartości natężenia wiązek 

wykorzystywano w późniejszych pomiarach docelowych. 

 Sygnał zarejestrowanego rezonansu przy ustawieniu optymalnych natężeń światła  

w wiązce pompującej oraz próbkującej (15 µW) zaprezentowano na Rys. 19. Dla porównania 

pokazano też rezonans magnetorotacji dla magnetometru z modulowaną wiązką światła, 

rejestrowany przy takim samym ustawieniu mocy wiązek światła jak dla magnetometru  

z rotującą polaryzacją [14]. Częstotliwość rezonansowa sygnału dla magnetometru z rotującą 

polaryzacją wynosiła fR = 702,8 kHz, natomiast szerokość rezonansu była równa ΔfR = 225 Hz 

przy jego amplitudzie AR = 17 mV, co daje czułość magnetometru równą 0,9 
pT

√Hz
 (dla 

magnetometru typu AMOR jest to 1,7 
pT

√Hz
).  

Z zaprezentowanych wyników wyraźnie widać, że wyższa amplituda rezonansu 

przekłada się bezpośrednio na lepszą czułość magnetometru. Dodatkowo wykonano pomiar 

zależności amplitudy rezonansu w funkcji pola magnetycznego. Jest to zagadnienie o tyle 

ważne, że w docelowych aplikacjach planowane są pomiary pól biomagnetycznych  

w środowisku nieekranowanego pola magnetycznego.  

 Podsumowując zademonstrowane powyżej wyniki doświadczalne, można śmiało 

stwierdzić, że używany w niniejszej pracy magnetometr, z zastosowanym układem rotującej 

polaryzacji, jest w stanie zmierzyć pole magnetyczne ludzkiego serca. Po optymalizacji 

parametrów pracy lasera czułość magnetometru wynosi 0,9 
pT

√Hz
, zatem skoro pole magnetyczne 

serca tuż nad klatką piersiową jest wielkością rzędu pikotesli, to skonstruowany magnetometr 

powinien być w stanie je zmierzyć, nawet w środowisku nieekranowanym magnetycznie. Takie 

eksperymenty będą prowadzone w przyszłości. W dalszej części pracy będą jednak 

zaprezentowane wyniki pomiarów pola magnetycznego generowanego przez serce  

w warunkach półekranowanego pola zewnętrznego (otwarty ekran magnetyczny). 
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Rysunek 18. Mapa czułości magnetometru z rotującą polaryzacją w funkcji mocy wiązki 

pompującej i próbkującej. Sygnały rejestrowane były dla dostrojenia światła 

maksymalizującego nachylenie obserwowanych rezonansów w ich centralnej części. 

 

Rysunek 19. Rezonans magnetorotacyjny obserwowany w optymalnych warunkach 

(natężenia i dostrojenia) w magnetometrze z rotującą polaryzacją (czerwony) oraz typu 

AMOR (niebieski).  

optymalne 

warunki pracy 

magnetometru 
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2.3. Magnetokardiografia 

 

Magnetokardiografia jest wciąż bardzo niedojrzałą metodą diagnostyczną zaburzeń 

kardiologicznych. Jednakże w ostatnich latach metoda ta zaczęła się bardziej dynamicznie 

rozwijać. Wielu lekarzy oraz osób obcujących na co dzień z zagadnieniem wczesnej detekcji 

zaburzeń kardiologicznych u pacjentów, zaczyna coraz bardziej doceniać możliwości, jakie 

niesie ze sobą wprowadzenie do powszechnego użytku magnetokardiografów. Technika 

detekcji pola magnetycznego wytwarzanego przez ludzkie serce, mogłaby m.in. pozwolić na 

diagnozę konkretnych stanów patologicznych i zaburzeń pracy serca. Mogłaby ona również 

pozwolić na nieinwazyjne pomiary kardiologiczne płodu [3]. Jak się okazuje, mające do tej 

pory monopol na rynku elektrokardiografy, nie dają tak dokładnego obrazu zaburzeń  

w organizmie ludzkim, jaki mogłyby dać magnetokardiografy, szczególnie w przypadku 

stanów niedokrwiennych [8].  

Do tej pory, w badaniach nad polem magnetycznym ludzkiego serca, były 

wykorzystywane magnetometry nadprzewodzące (SQUID), które przetwarzały analizowany 

strumień magnetyczny na napięcie elektryczne [7]. Pacjent musiał znajdować się w pozycji 

leżącej, urządzenie pomiarowe powinno było być umieszczone jak najbliżej klatki piersiowej 

pacjenta, a całe pomieszczenie, w którym odbywało się badanie, jak najlepiej ekranowane 

magnetycznie, by wyeliminować pola zewnętrzne. Rejestrowany był rozkład przestrzenny 

składowej pola magnetycznego prostopadłej do klatki piersiowej pacjenta, w 9 – 36 punktach 

na klatce piersiowej oraz plecach, z których później składana była mapa przepływu pola 

magnetycznego w czasie. Uzyskiwany był wówczas magnetokardiogram, który był zawsze 

odnoszony do jednego z dwubiegunowych odprowadzeń elektrokardiogramu, rejestrowanego 

w tym samym czasie. Taki magnetokardiogram zawiera również wszystkie charakterystyczne 

dla elektrokardiogramu załamki jak P, Q, R, S, T, U. 

Celem niniejszej pracy badawczej było skonstruowanie optycznego magnetometru, 

który mierzyłby pola biomagnetyczne, w szczególności pole magnetyczne ludzkiego serca.  

Używany w badaniach magnetometr miał czułość na poziomie 0,9 
pT

√Hz
, która była 

wystarczająca, aby zobaczyć sygnał pochodzący od serca.  

Po doświadczalnym wyznaczeniu optymalnych parametrów pracy magnetometru oraz 

zbudowaniu odpowiednich elementów, badany obiekt (pacjenta) położono w półotwartym 
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ekranie magnetycznym (Rys. 20). Elektrody odniesienia elektrokardiogramu zostały 

podłączone w odprowadzeniu I (pomiędzy lewą a prawą ręką). Następnie zarejestrowano słaby 

sygnał pochodzący od serca (Rys. 21). Po odpowiednim wyfiltrowaniu został on użyty jako 

sygnał odniesienia dla MKG. Oba sygnały finalne zostały zaprezentowane na Rys. 22.  

 

Rysunek 20. Pacjent w ekranie magnetycznym. 

 

Rysunek 21. Sygnał EKG zarejestrowany bezpośrednio w eksperymencie. 
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Rysunek 22. Zarejestrowane pole magnetyczne serca w zapisie EKG i MKG. 

  

Na zarejestrowanym sygnale MKG można rozróżnić podobne załamki jak w zapisie 

EKG. Jednakże okazuje się, że oba sygnały są względem siebie przesunięte oraz mają nieco 

odmienny kształt. Można zauważyć także, że w zarejestrowanym zapisie MKG widnieje dużo 

więcej zaburzeń linii izoelektrycznej niż w standardowym EKG. Wydaje się, że poprawę 

jakości sygnału można by osiągnąć poprzez rejestrowanie dłuższych przebiegów czasowych  

i ich późniejsze uśrednienia. 

Niezmiernie istotnym faktem jest, że zmierzony sygnał był o wiele rzędów wielkości 

mniejszy od pola resztkowego, które wnikało do wnętrza ekranu magnetycznego. Szczególnie 

problematycznym w tym kontekście było istnienie magnetycznego szumu, pochodzącego od 

linii zasilających. Oscylacja pola sieciowego powodowała pojawienie się zaburzenia na 50 Hz, 

które stanowiło poważne wyzwanie doświadczalne. Zmianie ulegało również samo pole stałe, 

na tle którego rejestrowany był sygnał magnetyczny (widoczny na przebiegu jako 

niskoczęstotliwościowy dryf sygnału). Wyizolowanie tego sygnału i jego późniejsza filtracja 

pozwoliłyby na zdecydowane poprawienie jakości obserwowanych sygnałów. 

Niezależnie od gorszej jakości sygnałów MKG i EKG, te pierwsze mimo wszystko 

oferują większe możliwości diagnostyczne w przypadku wczesnego wykrywania patologii 

kardiologicznych. Dodatkowo magnetokardiografia jest całkowicie bezinwazyjną metodą 

diagnostyczną, gdzie sam sensor nawet nie dotyka ciała człowieka, co daje możliwość badania 

pól magnetycznych serc płodów czy nawet osób z rozległymi oparzeniami całego ciała.  

Oprócz pomiarów prowadzonych w ramach niniejszej pracy, zainteresowano się także 

stanem badań nad magnetokardiografią w innych placówkach. Okazuje się, że w wielu 

renomowanych ośrodkach leczniczych na całym świecie powoli wdrażana jest diagnostyka 
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magnetokardiograficzna. Znajduje ona swoje zastosowanie przykładowo we wczesnym 

wykrywaniu choroby wieńcowej  [15]. Niedokrwienie mięśnia sercowego powoduje zmiany 

właściwości elektrofizjologicznych serca, wywołując tym samym spadek wartości 

spoczynkowego potencjału błonowego i szybkości przewodzenia. W niezmienionym 

patologicznie mięśniu sercowym przepływ prądu jest prawie równomierny podczas 

repolaryzacji komór. Kiedy występuje niedokrwienie, obecny przepływ staje się mniej 

jednolicie zorientowany i wydaje się być całkowicie przypadkowy. Ta zmiana gęstości prądu 

sugeruje niejednorodność repolaryzacji mięśnia sercowego. W konsekwencji pole magnetyczne 

staje się słabsze. Dlatego lokalne prądy pojawiają się w strefie granicznej niedokrwionego  

i prawidłowego mięśnia sercowego. Cechą charakterystyczną MKG jest to, że jest wysoce 

wrażliwe na tego typu prądy i mogą być one dokładnie zobrazowane (Rys. 23). 

 

Rysunek 23. Mapa pola magnetycznego serca osoby zdrowej (po lewej) oraz pacjenta ze 

zdiagnozowaną chorobą wieńcową (po prawej). Obraz jest zademonstrowany w chwili 

pojawienia się załamka T w standardowym zapisie EKG (faza repolaryzacji komór) [15]. 

MKG zawiera informacje uzupełniające do EKG. Jest to spowodowane głównie dużą 

wrażliwością na prądy styczne do klatki piersiowej i krążące, których nie można wykryć za 

pomocą zwykłego EKG [15]. Na magnetokardiogramie można lepiej zwizualizować różnicę 

między normalną a patologiczną aktywnością mięśnia sercowego niż na zapisie EKG. Stąd też 

MKG może być uzupełniającym narzędziem do EKG w celu wykrycia przesunięcia odcinka 

ST, co jest jednym z głównych kryteriów diagnostyki choroby niedokrwiennej mięśnia 

sercowego. 
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Na Rys. 24 można prześledzić ewolucję pola magnetycznego w czasie całego cyklu 

pracy serca [16]. Zostały tam zaznaczone anatomiczne rysunki serca w różnych fazach skurczu, 

natomiast poniżej nich znajdują się mapy magnetokardiograficzne, odpowiadające danemu 

momentowi cyklu. Całkowity wektor elektryczny serca (czarne strzałki) zmienia się w czasie 

przez cały cykl pracy serca, wytwarzając odpowiadający mu prostopadły wektor pola 

magnetycznego (białe strzałki). Odpowiednio: Q – moment przewodzenia depolaryzacji  

w węźle przedsionkowo – komorowym (krew przepływa w tym czasie z przedsionków do 

komór), R – depolaryzacja komór (skurcz komór), T – repolaryzacja komór (rozkurcz komór, 

wypływanie krwi na obieg).  

 

Rysunek 24. Ewolucja pola magnetycznego w cyklu pracy serca (opis w tekście) [16]. 

 

W przyszłości planowane jest nagrywanie podobnych map pola magnetycznego  

z użyciem magnetometru zaprojektowanego na potrzebny niniejszej pracy. Jeśli uda się 

opracować fizjologiczne mapy pola magnetycznego serca w warunkach laboratoryjnych, 

będzie można rozszerzyć obszar działania o badania kliniczne i sprawdzić zaprojektowany 

sensor w warunkach jego docelowego przeznaczenia. 
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3. Podsumowanie 

 

Prace prowadzone w ramach niniejszej pracy licencjackiej zaowocowały 

skonstruowaniem magnetometru optycznego, wykorzystującego rotującą polaryzację liniową. 

Systematyczne badania efektów magnetooptycznych, obserwowanych w tym magnetometrze, 

pozwoliły na zoptymalizowanie pracy takiego magnetometru i uzyskanie czułości na poziomie 

0,9 
pT

√Hz
. Osiągnięta czułość pozwoliła na rejestrację sygnałów biomagnetycznych 

generowanych przez ludzkie serce. 

Zarejestrowany sygnał odsercowy nie jest jeszcze sygnałem doskonałym.  

W szczególności obarczony jest on wysokim poziomem szumu magnetycznego, wnikającym 

do wnętrza ekranu. Powoduje to zaszumienie rejestrowanego sygnału oraz pewne jego dryfy. 

Co więcej,  dużo bardziej istotnym z punktu widzenia diagnostyki medycznej wynikiem byłoby 

otrzymanie całej mapy rozkładu pola magnetycznego, wytwarzanego przez serce  

w poszczególnych jego fazach pracy. Aby tego dokonać należałoby jeszcze usprawnić sam 

układ pomiarowy, a także udoskonalić program przetwarzający zebrany sygnał. Wszystkie te 

etapy znajdują się w planach na przyszłość. 

Zagadnienie pól biomagnetycznych i ich optycznych pomiarów jest jeszcze  

z pewnością dziedziną, w której można wiele udoskonalić, aby w przyszłości stworzyć maleńki 

magnetometr, który mógłby być powszechnie wykorzystywany we wszystkich placówkach 

służby zdrowia, a także i przez samych pacjentów w warunkach domowych. Niestety w dobie 

obecnych rozwiązań ta metoda diagnostyczna jest stosunkowo droga, przez co też nie jest 

wykorzystywany jej potencjał w możliwości szybkiej i precyzyjnej diagnostyki.  
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